
1
วารสารประกันสังคม
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UCEP คือ สิทธิการรักษา ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อคุมครองผูปวยฉุกเฉินวิกฤต 
สามารถเขารับการรักษาไดทุกโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 

ที่ใกลที่สุด โดยไมตองเสียคาใชจายจนพนวิกฤต ภายใน 72 ชั่วโมง

ผู้ประกันตน
ควรรู้ !!
เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต

เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต 

หมดสติ ไมรูสึกตัว ไมหายใจ 

ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น 
หรือมีอาการชักรวม

เจ็บหนาอกเฉียบพลัน 
รุนแรง!!
แขนขาออนแรงครึ่งซีก 
พูดไมชัดแบบปจจุบันทันดวน 
หรือชักตอเนื่องไมหยุด

อาการอื่นที่มีผลตอการหายใจ 
ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบ
สมองที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต

หายใจเร็ว        
หอบเหนื่อยรุนแรง 

ขั้นตอนการใชสิทธิ UCEP

ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตสิทธิประกันสังคม หรือ
สิทธิขาราชการ หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพ
สามารถเขาโรงพยาบาลที่ใกลที่สุดไดทันที  

โรงพยาบาลที่ใหการรักษาประเมินอาการ 
และคัดแยก ระดับความฉุกเฉิน

กรณีเขาเกณฑฉุกเฉินวิกฤต จะไดรับการ
รักษาตามสิทธิ UCEP ทันที 
ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
กรณีไมเขาเกณฑฉุกเฉินวิกฤต ใหรีบประสาน
โรงพยาบาลตามสิทธิ หากผูปวยประสงคจะ
รักษาตอตองรับผิดชอบคาใชจายเอง

ศูนยประสานงานคุมครองสิทธิผูปวยฉุกเฉินวิกฤต
ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติรับทราบเขาระบบ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
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ฉบับไตรมาสที่ 1

ISBN 1686-7483

ทักทาย
สวัสดีครับ เดินทางกันมาถึงช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือปีใหม่ของไทยที่หลายคนรอคอยแล้วนะคะ นอกจากจะมีวันหยุดยาวแล้ว ยังมีความ

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
สำานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม

บรรณาธิการบริหาร
นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์
รองเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สำานักงานประกันสังคม

แสดงความคิดเห็นได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารประกันสังคม
ศูนย์สารนิเทศ สำานักงานประกันสังคม
88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
ศูนย์สารนิเทศ สำานักงานประกันสังคม
โทรศัพท์ 0 2956 2536-8
โทรสาร 0 2525 4237

สารบัญ ปี 2565
Contents

รอบรั้วประกันสังคม

เปิดบ้านคุย
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• เรา... ประกันสังคม พร้อมเคียงข้างผู้ประกันตน

• ขั้นตอนแนวทางการตรวจรักษาโควิด-19
• ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เฮ ลดเงินสมทบต่ออีก 6 เดือน
• ลูกจ้างประสบอันตราย!! เนื่องจากการทำางาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน
• ผู้ประกันตนว่างงาน สะดวก ง่าย ไม่ต้องไปประกันสังคม
• ประกันสังคม โชว์ผลการลงทุน ปี 2564 ได้ผลตอบแทนกว่า 6 หมื่นล้านบาท
• ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน แค่แสดงบัตรประชาชน เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่ง

• มุมมองนายจ้างกับสถานการณ์ COVID-19

• ครอบครัวแท็กซี่ ครอบครัวประกันสังคม

• “ปกป้อง จริงใจ” เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ประกันตน จาก
  “ประกันสังคม พลัส” ไปสู่ “ประกันสังคม พรีเมี่ยม”

• สปส.มุ่งสร้างกำาลังใจให้กับผู้ประกันตน

• สปส. ร่วมกับ สธ. แถลงข่าว UCEP COVID Plus
• สำานักงานประกันสังคม แสดงพลังต้านทุจริต Zero Corruption
• แนวทางการตรวจรักษาโควิด-19 สำาหรับผู้ประกันตน
• สำานักงานประกันสังคม คว้ารางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022
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เสียงจากผู้ประกันตน

จับกระแสนายจ้าง

บทความพิเศษ

ถามมา - ตอบไป

สรุปผลการบริหารการลงทุน

ห่วงใยใกล้หมอ22

23 สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน

สปส.ข่าวน่ารู้9

4 6 20 21 22

สนุกสนานและเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีไม่เหมือนใครในโลก แต่สามปีติดต่อกันแล้วที่โควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง สำานักงานประกันสังคมขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่าน 
ดำาเนินชีวิตอย่างมีสติ ขับขี่ปลอดภัย ดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวให้แข็งแรง ขอเพียงผู้ประกันตนทุกท่านพกบัตรประจำาตัวประชาชนติดตัวไว้ หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
หรือได้รับอุบตัเิหต ุมอีาการเจบ็ปว่ยกะทนัหนั ทา่นสามารถเขา้รบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาลท่ีอยูใ่กลท่ี้สดุไดทั้นที คอลมัน ์สปส.ข่าวนา่รู้เลม่นีเ้ราไดน้ำาข้อมูลขา่วสารทีห่ลายทา่น 
อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เมื่อประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน แม้แต่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน คอลัมน์ เสียงจากผู้ประกันตน พบกับ
ครอบครัวแท็กซี่จุดเปลี่ยนชีวิตสาวอักษรจุฬาฯ กับสวัสดิการท่ีภาครัฐมอบให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ คอลัมน์ ห่วงใยใกล้หมอ เปิดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการดูแล 
ผู้ประกันตน จาก “ประกันสังคม พลัส” ไปสู่ “ประกันสังคม พรีเมี่ยม” คอลัมน์ สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน มุ่งสร้างกำาลังใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากสำานักงานประกันสังคม  
กดตดิตาม facebook fanpage สำานักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน หรอืทีเ่ว็บไซต ์www.sso.go.th แลว้ เราจะกา้วขา้มในทกุวกิฤตไปพร้อมกนั รว่มสร้างสรรคส์งัคมแรงงาน  
ที่มีหลักประกันสังคมถ้วนหน้า อย่างยั่งยืนครับ

• แนวทางการบริหารความหลากหลายในองค์กร

www.sso.go.th

สํานักงานประกันสังคม

สํานักงานประกันสังคม

@ssothai

@sso1506 SSOConnect

sso_1506

@ssonews1506
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รอบรั้วประกันสังคม เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว ในประเด็น UCEP COVID Plus และการเข้ารับบริการตามสิทธิ 
โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา  
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทพ.อรรพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันพุธท่ี 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ 
ไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคารส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 และ 39) หากได้รับเชื้อโควิด-19  
อยู ่ ในระดับสีเขียว (ติดเชื้อเล็กน้อยและยังไม่แสดงอาการ) สามารถเข้ารับการรักษา 
โรงพยาบาลตามสิทธิหรือทุกโรงพยาบาลในคู่สัญญาของส�านักงานประกันสังคมได้จนสิ้นสุด
การรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และผู้ประกันตนได้รับเชื้อโควิด-19 อยู่ในระดับสีเหลืองหรือ 
สีแดง (ติดเชื้อแบบแสดงอาการ) สามารถเข้ารักษาได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนได ้
ทุกที่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการรักษาผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถโทรที่สายด่วน 1506 กด 6 และกด 7

 นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ 
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม 
เป ็นประธาน พิธี เป ิดการประชุม Zero 
Corruption ภายใต้ โครงการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล ป ้องกันและลดความเสี่ยง 
ในการเกดิทจุริตและประพฤติมชิอบ พ.ศ. 2565  
และแสดงพลังต้านทุจริต Zero Corruption 
เพ่ือสร ้างการรับรู ้การป ้องกันการทุจริต  
เพื่อปลุกจิตส�านึกและสร้างความตระหนัก
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยมี 
ผู้บริหารส�านักงานประกันสังคม ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าทีส่�านกังานประกนัสงัคมทัว่ประเทศ  
ร่วมแสดงพลงัประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน 
การทุจริต “ส�านักงานประกันสังคม โปร่งใส 
ร่วมใจต้านการทุจริต” ด้วยวิธีการผ่านทาง
ระบบ Cisco Systems ในวันจันทร์ที่ 21  
กุมภาพันธ ์ 2565 ณ ห ้องประชุมอ�าพล  
สิงหโกวินท์  ชั้น  6 อาคารอ�านวยการ ส�านักงาน 
ประกันสังคม

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม



5
วารสารประกันสังคม

รอบรั้วประกันสังคม เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

 นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ 
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม 
ประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการตรวจรักษา
โควิด-19 ส�าหรับผู้ประกันตน ร่วมกับผู้แทน
โรงพยาบาลเอกชนในโครงการประกันสังคม 
จ�านวน 56 แห่ง โดยมีผู ้บริหารส�านักงาน
ประกันสังคมและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ผ ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส ์ ในวันอังคารที่  1  
มี นาคม 2565  ณ ห ้ อ งประชุ มอ� าพล 
สิงหโกวินทน ์ ชั้น 6 อาคารอ�านวยการ 
ส�านักงานประกันสังคม  
 เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจรักษา
กรณีผู ้ประกันตนสงสัย/เข ้าข ่ายติดเชื้อ 
โควิด-19 และ เตรียมความพร้อมในการดูแล
ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 
 นอกจากนี้ ส�านักงานประกันสังคม
ยังเปิดช่องทาง ให้การช่วยเหลือผู้ประกันตน  
ทางสายด่วน โทร. 1506 กด 6 และกด 7  
เพื่อหาสถานที่ตรวจและสถานพยาบาล 
ที่จะเข้ารับการรักษาในกรณีติดเชื้อ โดยเปิด
ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

 ส�านักงานประกันสังคมได้รับรางวัล FINALIST 
จากการจัดงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022  
ซึง่การจดังานในคร้ังนีเ้พือ่ให้ความส�าคญักบัวงการ SOCIAL  
ที่ เป ็นส ่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจ 
ภาพรวมของประเทศไทย ในการส่งเสริมการใช้ SOCIAL 
MEDIA อย่างสร้างสรรค์และยกระดับวงการ SOCIAL  
โดยปีนี้ส�านักงานประกันสังคมได้รับรางวัล FINALIST 
กลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL 
MEDIA สาขา GOVERNMENT & STATE ENTERPRISE  
ซึ่งการจัดงานในคร้ังนี้ เป ็นการจัดงานแบบ VIRTUAL 
EVENT ผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE เมื่อวันอังคารที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2565

ส�านักงานประกันสังคม คว้ารางวัล
THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022
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เปิดบ้านคุย เรื่องโดย : นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

เรา...
ประกันสังคม
พร้อมเคียงข้าง
ผู้ประกันตน

ในเครือข่ายประกันสังคม พร้อมเตียงซึ่ง
เป ็นของ Hospitel เกือบ 20,000 เตียง  
เพ่ือรองรับผู ้ติดเชื้อไว้แล้ว ซึ่งในแต่ละวัน 
จะมผีูป้ระกันตนหมนุเวยีนเข้าออกตลอดเวลา  
ขณะเดียวกันส�านักงานประกันสังคมได ้ 
ประสานหาเตียงส�ารองเพิ่มเติมเพื่อให ้
สามารถรองรับการรักษาผู้ประกันตนได้อย่าง
เพียงพอ

 ผมในฐานะผู ้น�าในการขับเคลื่อน
งานประกันสังคมและผู้บริหารทุกท่าน ไม่อาจ 
น่ิงนอนใจได้ในยามทีพ่ีน้่องผู้ใช้แรงงานทกุท่าน 
ซึง่เป็นลกูจ้าง ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม 
ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีท้าทาย 
ให้ต้องคดิตลอดเวลาจะช่วยให้นายจ้าง ลกูจ้าง  
และผู้ประกันตน ที่เปรียบเสมือนครอบครัว 
ประกนัสังคมก้าวผ่านพ้นวกิฤตไปพร้อมกนั 
ได้อย่างไร

ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ กั น ต น กั บ 
การระบาดครั้งใหม่ของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019
 จากการแพร่ระบาดครัง้ใหม่ของเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ ์ โอมิครอน 
ในปี 2565 นี้ ส�านักงานประกันสังคมได้ม ี
นโยบายเข้มข้น เพื่อสกัดกั้นโรคร้ายโควิด 
โอมิครอน 
 - จัดตั้งศูนย ์อ�านวยการบริหาร 
จดัการวัคซนีป้องกันโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
เพื่อผู ้ประกันตน โดยจัดตั้งจุดฉีดวัคซีน 
ป้องกันโควดิ-19 ในกลุม่ผูป้ระกันตนมาตรา 33  
เข็ม 3 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 จุดฉีด 
และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิทีส่�าคญั 10 จงัหวดั (สงขลา 
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ  

นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร
และพระนครศรีอยุธยา) อีก 13 จุดฉีด  
เริ่มด�าเนินการให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตน
มาตัง้แต่ 17 มกราคม 2565 
 - ร่วมมือกับสถานพยาบาล บริหาร
จัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ประกันตนมาตรา 33  
และ 39 ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยเตรียม 
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 

	 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา		2019	 
(โควิด-19)	นับเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตผู้คนไปทั่วโลก	ทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่	มนุษย์เงินเดือน	ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระและทุกสาขาอาชีพได้รับผลกระทบกัน
อย่างถ้วนหน้า
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ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
รองรับสถานการณ์โควิด-19
 ใ น เ รื่ อ ง น้ี  พล.อ.  ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน  
ภายใต้การก�ากับดูแลของ พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ 
ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว ่ าการ 
กระทรวงแรงงาน ห่วงใยและได้ก�าชับให ้
ช่วยเหลอืดแูลพ่ีน้องแรงงานดจุคนในครอบครวั  
ขอให้ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลและมั่นใจได้ว่า
รัฐบาล โดยส�านักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน จะสามารถบริหารจัดการเตียงและ
รองรับการรักษาผู้ประกันตนจากทีมแพทย์
และพยาบาลของโรงพยาบาลในเครือข่าย
ประกันสังคมได้เป็นอย่างดี และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องจะสามารถให้การดูแลทุกคนที ่
ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเท่าเทียม มีเตียงรองรับ 
เพียงพอแน่นอนเพ่ือให้ ได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที 

ช่องทางการขอความช่วยเหลือ 
การรักษาโรคโควิด-19
          ขณะนี้ส�านักงานประกันสังคม 
เปิดสายด่วน 1506 กด 6 และกด 7 เพื่อเป็น 
ช่องทางติดต่อให้กับผู้ประกันตน ที่ไม่สามารถ 
หาสถานที่ตรวจและสถานพยาบาลเข้ารับ 
การรกัษาในกรณตีดิเชือ้โควดิ-19  ได้    ให้บรกิาร 
ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. เพื่อให ้
ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับการช่วยเหลืออย่าง 
ทนัท่วงท ีซึง่หลงัการรบัแจ้งเรือ่งแล้ว เจ้าหน้าท่ี 
จะรบีประสานส่งตัวผูติ้ดเชือ้ เข้าสูร่ะบบการรกัษา  
จะในโรงพยาบาล หรือ Hospitel เพื่อให้ท่าน 
ได้รบัการดแูลอย่างดทีีสุ่ด 

 สดุท้ายนี้ในช่วงเทศกาลวนัสงกรานต์ 
หรือปีใหม่ของไทย ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกัน 
หลายวัน ท่านที่จะเดินทางกลับภูมิล�าเนา
หรือเดินทางไปท่องเที่ยว ขอให้ท่านเดินทาง 
ด้วยความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ  
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และ 
ขอให้ลูกจ้าง ผู ้ประกันตนทุกท่านพกบัตร 
ประจ�าตวัประชาชนติดตัวไว้ หากเกิดเจ็บป่วย 
ฉุกเฉินหรอืได้รับอบุติัเหตุ หรือมอีาการเจบ็ป่วย 
กะทันหัน ท่านสามารถเข้ารับการรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที ส�านกังาน 
ประกนัสงัคมจะพจิารณาจ่ายประโยชน์ทดแทน 
ค่าบริการทางการแพทย์ให้ภายใน 72 ช่ัวโมง 

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก�าหนด ท้ังน้ี 
ขอให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การ
รักษาและผู ้ที่เก่ียวข้อง แจ้งโรงพยาบาลท่ี 
ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับ 
การรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลรับผิดชอบ 
ให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป  
เรา...ประกันสงัคมพร้อมเคยีงข้างผูป้ระกนัตน 
ในทุกวิกฤต เรา..จะสู้ไปด้วยกันโดยไม่ท้ิงใคร
ไว้ข้างหลัง และเรา..จะก้าวข้ามในทุกวิกฤตนี้ 
ไปด ้วยกัน . . เพราะเราคือ ครอบครัว
ประกันสังคม
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กรณีผูประกันตนสงสัย/เขาขายติดเชื้อโควิด-19 และการดูแลรักษา

ตรวจคัดกรอง ATK ดวยตนเอง / สถานพยาบาล

ขั้นตอนแนวทางการตรวจรักษาโควิด-19

ช่องทางการติดต่อประสานงานให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตน
เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูประกันตนเขารักษาในสถานพยาบาล/
Hospitel ในกรณีที่ไมสามารถติดตอสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ได
หรือ ไดรับการปฏิเสธการรักษา ติดตอประสานหนวยงานของสำนักงานประกันสังคม ไดที่
• สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแหง
• สายดวน 1506 กด 6 และ กด 7 ใหบริการตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ

** สถานพยาบาลที่ทำการรักษาสามารถเบิกคารักษา/
     คาตรวจ กับสำนักงานประกันสังคมไดตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ผลเป็นลบ

หากมีอาการอยางใดอยางหนึ่ง
เชนไขสูง 37.5 ไอ / มีน้ำมูก / เจ็บคอ /

หายใจเหนื่อย / ตาแดง / ผดผื่น / ถายเหลว

การตรวจ ATK / RT-PCR

 ผลลบ
แนะนำใหกักตัวสังเกต
อาการ และตรวจ ATK

ซ้ำทุก 3 วัน

ผลบวก
รักษาตามแนวทาง

กระทรวงสาธารณสุข

**ไมมีความเสี่ยง/ไมเขาเกณฑ
หากประสงคขอตรวจ

ผูประกันตนตองรับผิดชอบคาใชจายเอง

ผลเป็นบวก

ผูปวยสีเขียว
ไมมีอาการ/อาการเล็กนอย

ผูปวยสีเหลืองเขม-สีแดง
มีอาการรุนแรง  

- Home Isolation
- Community Isolation

(ไมตองตรวจยืนยันผล RT-PCR)

- แพทยประเมินอาการ
  ตามดุลยพินิจ
- รักษาในรพ.ตามสิทธิ /
  รพ.ใกลบาน

(โดยไมเสียคาใชจาย)

ชองทางการติดตอ
- สถานพยาบาลตามสิทธิฯ
- สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแหง
- สายดวน สปส. 1506 กด 6 และ กด 7
- โทรสายดวน สปสช. 1330 กด 14
- ลงทะเบียนดวยตัวเองดวยการสแกน QR code
  ที่อยูบนเว็บไซต หรือคลิกที่ลิงค
  https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI
- แอดไลน สปสช. @nhso หรือคลิก
  https://lin.ee/zzn3pU6

Hospitel ชองทางการติดตอ
- สถานพยาบาลตามสิทธิฯ
- สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแหง
- สายดวน 1506 กด 6 และ กด 7
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สปส.ข่าวน่ารู้ เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

กรณีผูประกันตนสงสัย/เขาขายติดเชื้อโควิด-19 และการดูแลรักษา

ตรวจคัดกรอง ATK ดวยตนเอง / สถานพยาบาล

ขั้นตอนแนวทางการตรวจรักษาโควิด-19

ช่องทางการติดต่อประสานงานให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตน
เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูประกันตนเขารักษาในสถานพยาบาล/
Hospitel ในกรณีที่ไมสามารถติดตอสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ได
หรือ ไดรับการปฏิเสธการรักษา ติดตอประสานหนวยงานของสำนักงานประกันสังคม ไดที่
• สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแหง
• สายดวน 1506 กด 6 และ กด 7 ใหบริการตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ

** สถานพยาบาลที่ทำการรักษาสามารถเบิกคารักษา/
     คาตรวจ กับสำนักงานประกันสังคมไดตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ผลเป็นลบ

หากมีอาการอยางใดอยางหนึ่ง
เชนไขสูง 37.5 ไอ / มีน้ำมูก / เจ็บคอ /

หายใจเหนื่อย / ตาแดง / ผดผื่น / ถายเหลว

การตรวจ ATK / RT-PCR

 ผลลบ
แนะนำใหกักตัวสังเกต
อาการ และตรวจ ATK

ซ้ำทุก 3 วัน

ผลบวก
รักษาตามแนวทาง

กระทรวงสาธารณสุข

**ไมมีความเสี่ยง/ไมเขาเกณฑ
หากประสงคขอตรวจ

ผูประกันตนตองรับผิดชอบคาใชจายเอง

ผลเป็นบวก

ผูปวยสีเขียว
ไมมีอาการ/อาการเล็กนอย

ผูปวยสีเหลืองเขม-สีแดง
มีอาการรุนแรง  

- Home Isolation
- Community Isolation

(ไมตองตรวจยืนยันผล RT-PCR)

- แพทยประเมินอาการ
  ตามดุลยพินิจ
- รักษาในรพ.ตามสิทธิ /
  รพ.ใกลบาน

(โดยไมเสียคาใชจาย)

ชองทางการติดตอ
- สถานพยาบาลตามสิทธิฯ
- สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแหง
- สายดวน สปส. 1506 กด 6 และ กด 7
- โทรสายดวน สปสช. 1330 กด 14
- ลงทะเบียนดวยตัวเองดวยการสแกน QR code
  ที่อยูบนเว็บไซต หรือคลิกที่ลิงค
  https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI
- แอดไลน สปสช. @nhso หรือคลิก
  https://lin.ee/zzn3pU6

Hospitel ชองทางการติดตอ
- สถานพยาบาลตามสิทธิฯ
- สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแหง
- สายดวน 1506 กด 6 และ กด 7

 ส�านักงานประกันสังคมห ่วงใย 
ผูป้ระกนัตนท่ีตดิเช้ือโควดิ-19 จงึก�าหนดข้ันตอน 
แนวทางการตรวจรักษาผู ้ติดเช้ือโควิด-19  
กรณีผู ้ประกันตนสงสัยเข้าข่ายเป็นผู ้ป่วย 
ติดเชือ้    สมัผสัใกล้ชดิกบัผูป่้วยหรอืเป็นผูต้ดิเชือ้ 
โควิด-19 สามารถท�าการตรวจคัดกรอง 
ด้วยตนเองหรือเข ้ารับการตรวจรักษาที ่
สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหรือ
สถานพยาบาลคู่สัญญาท่ีเข้าร่วมโครงการได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 โดยการตรวจวินิจฉัย Antigen Test 
Kit (ATK) หากผลตรวจเป็นบวก (ขึ้น 2 ขีด) 
จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการรักษา ดังนี้
 ผลตรวจ ATK เป็นบวก  
ผู้ป่วยสีเขียว (ไม่มีอาการหรืออาการ 
เล็กน้อย - ปานกลาง) 
 เ ข ้ า รั บก า ร รั กษ าแบบ Home 
Isolation (HI) ผู้ประกันตนประสงค์รักษา
ตัวท่ีบ้าน ไม่ต้องขอตรวจยืนยันผล RT-PCR  
โดยตดิต่อสถานพยาบาลตามสทิธปิระกนัสงัคม 
หรือสถานพยาบาลคู ่ สัญญาที่ เ ข ้ าร ่ วม
โครงการ เพื่อเข้าโครงการ “เจอ แจก จบ” 
โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษา จัดส่งยาหรือ
อุปกรณ์ที่จ�าเป ็นในการรักษา พร ้อมทั้ง
การติดตามอาการจากแพทย์และพยาบาล 
ของสถานพยาบาลนั้น 
 เข ้ารับการรักษาในระบบชุมชน 
Community Isolation (CI) ผู้ประกันตนท่ี
สภาพบ้านไม่พร้อมท�า HI สามารถติดต่อ
สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหรือ
สถานพยาบาลคู ่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ 
เพื่อขอรับการรักษาในระบบชุมชน (CI) 

 เข ้ า รั บการรั กษาใน Hosp i te l  
ผู ้ประกันตนที่ประสงค์รักษาใน Hospitel  
ด้วยมีข ้อจ�ากัดไม่สามารถรักษาที่บ ้านได้ 
สามารถติดต ่อสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคมหรือสถานพยาบาลคู ่สัญญา
ที่ เข ้าร ่วมโครงการ เพื่อขอรับการตรวจ
ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR พร้อมจัดหา Hospitel  
รับผู้ประกันตนเข้ารักษาโดยเร็ว
 ผลตรวจ ATK เป็นบวก  
ผู้ป่วยสีเหลืองเข้ม-สีแดง (มีอาการ
รุนแรง) 
 หากผู้ประกันตนมีไข้ ไอ หายใจ
เหนื่อยหรือมีโรคประจ�าตัว ผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไปและมีโรคประจ�าตัว เช่น โรคหัวใจและ
หลอดเลือดหัวใจ ไตวายเร้ือรัง เบาหวาน 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง หรือมี 
โรคประจ�าตัวควบคุมไม่ ได ้ ตั้งครรภ์ที่ มี 
อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ให้ติดต่อ
สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหรือ
สถานพยาบาลคู ่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือขอตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และ
เข้าสู ่กระบวนการรักษาในสถานพยาบาล 
ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
                ผลตรวจ ATK เปน็ลบ (ไมต่ดิเชือ้)                            
                  ไข้สูง   37.5  องศาเซลเซียส  ไอ มีน�้ามูก  
เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ตาแดง ผดผื่น ถ่ายเหลว  

(หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง) แนะน�าให้
ผู ้ประกันตนติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคมหรือสถานพยาบาลคู่สัญญาที่
เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอตรวจยืนยันผลด้วย
วิธี RT-PCR หากผลตรวจยืนยันเป็นลบ แต่
มีประวัติเสี่ยงแนะน�าให้กักตัว สังเกตอาการ
และตรวจ ATK ซ�้าทุก 3 วัน (ไม่มีประวัติเสี่ยง  
ไม่ต้องกักตัว) หากผลตรวจยืนยันเป็นบวก  
สถานพยาบาลรบัผู้ประกนัตนเข้ารบัการรกัษา 
โดยเร็วตามแนวทางการรักษาโควิด-19 
     กรณีแพทย์ซักประวัติ ไม่มีความเส่ียง  
ไม่เข้าเกณฑ์การตรวจของกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้ประกันตนประสงค์ขอตรวจเอง ซึ่งไม่อยู่
ในดุลยพินิจของแพทย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
ผู้ประกันตนรับผิดชอบ
     โดยส�านักงานประกันสังคมมีช่องทาง 
การติดต่อ เพือ่ให้บริการช่วยเหลอืผูป้ระกนัตน 
ในการเข ้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ   
Hospitel กรณทีี่ไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาล 
ตามสิทธิฯ ได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรักษา  
ผู ้ประกันตนสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 
โทร.1506 กด 6 และ กด 7 ให้บริการเวลา 
08.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขัน้ตอนแนวทาง
การตรวจรักษาโควิด-19
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 ส�านักงานประกันสังคม ประกาศ 
ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40  
ที่เป็นแรงงานนอกระบบ เหลือร้อยละ 60 
ต่ออีก 6 เดือน ในงวดเดือนกุมภาพันธ์ - 
กรกฎาคม 2565  ดังนี้

 ทางเลือกที่ 1 เดิมจ่ายเงินสมทบ
ในอัตรา 70 บาท/เดือน ให้จ่ายอัตราใหม่ 
เป็น 42 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ ตาย 

 ทางเลือกที่ 2 เดิมจ่ายเงินสมทบ
ในอัตรา 100 บาท/เดือน ให้จ่ายอัตราใหม่
เป็น 60 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ ตายและชราภาพ 

 ทางเลือกที่ 3 เดิมจ่ายเงินสมทบ
ในอัตรา 300 บาท/เดือน ให้จ่ายอัตราใหม่
เป็น 180 บาท/เดือน ได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพและสงเคราะห์บุตร 

 การปรบัลดอตัราเงินสมทบเป็นระยะ 
เวลา 6 เดือนในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 ได้รับประโยชน์กว่า 10.57 
ล้านคน เกิดเงินหมุนเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจ 
กว่า 1,408.56 ล้านบาท ช่วยบรรเทาความ 
เดือดร้อนของผูป้ระกนัตน และเพือ่ให้สอดคล้อง 
กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในปัจจุบัน และเป็นการสร้างหลักประกัน 
ที่มั่นคงให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 ** ทั้งน้ี ส�านักงานประกันสังคมอยู่
ระหว่างเร่งด�าเนินการเพ่ือให้ประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป ** 
 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 เฮ !! อีกรอบ
ลดเงินสมทบต่ออีก 6 เดือน

ของผูประกันตนตาม

ทางเลือก 1

ทางเลือก 2 ทางเลือก 3

70.-

300.-100.-

พาภลพพุทีณรก ยาตีณรก ยารตนัอบสะรปีณรก
ยวปบ็จเอืรห

พาภลพพุทีณรก ยาตีณรก 

 กรณชราภาพ

ยารตนัอบสะรปีณรก
ยวปบ็จเอืรห

พาภลพพุทีณรก ยาตีณรก 

พาภารชีณรก รตุบหะารคเงสีณรก 

ยารตนัอบสะรปีณรก
ยวปบ็จเอืรห

เหลือรอยละ 60 เปนระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต กุมภาพันธ ถึง กรกฎาคม 2565

เลือกจายได 3 ทางเลือก

300.-70.-

100.-

(อาชีพอิสระ / แรงงานนอกระบบ)

สปส.ข่าวน่ารู้ เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ
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ของผูประกันตนตาม

ทางเลือก 1

ทางเลือก 2 ทางเลือก 3

70.-

300.-100.-

พาภลพพุทีณรก ยาตีณรก ยารตนัอบสะรปีณรก
ยวปบ็จเอืรห

พาภลพพุทีณรก ยาตีณรก 

 กรณชราภาพ

ยารตนัอบสะรปีณรก
ยวปบ็จเอืรห

พาภลพพุทีณรก ยาตีณรก 

พาภารชีณรก รตุบหะารคเงสีณรก 

ยารตนัอบสะรปีณรก
ยวปบ็จเอืรห

เหลือรอยละ 60 เปนระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต กุมภาพันธ ถึง กรกฎาคม 2565

เลือกจายได 3 ทางเลือก

300.-70.-

100.-

(อาชีพอิสระ / แรงงานนอกระบบ)

คาฟนฟูสมรรถภาพ
ในการทำงานไดรับ

คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟู
24,000 บาท
คาใชจายในกระบวนการบำบัดรักษา
และการผาตัด 40,000 - 180,000 บาท
คาวัสดุและอุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟู
ไมเกิน 160,000 บาท
คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการ
ทำงานดานอาชีพ ไมเกิน 24,000 บาท

กรณีทุพพลภาพ ไดรับ
คาทดแทน 70% ของคาจาง

รายเดือนเปนระยะเวลาตลอดชีวิต
สิ้นสุดการรักษาและประเมินจากแพทย

คาทำศพ ไดรับตามอัตรา
ที่กำหนดในกฎกระทรวง

เทากับ 50,000 บาท
ตั้งแต 12 กรกฎาคม 2564

กรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย
ไดรับคาทดแทน 70% ของคาจาง

รายเดือน เปนระยะเวลา 10 ป
จายใหกับผูมีสิทธิตามกฎหมาย

- คาทดแทนเปนเวลา

- คาทดแทนรายเดือนเปนเวลา

สิ้นสุดการรักษาและประเมิน
จากแพทย

คาสูญเสียอวัยวะ

คาทดแทนหยุดงาน

 กองทุนเงินทดแทน คือกองทุน
ที่คุ ้มครองลูกจ้างเมื่อประสบอันตรายหรือ 
เจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน หากลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ท�างานจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุน 
เงนิทดแทน ได้แก่    ค่ารกัษาพยาบาล    ค่าทดแทน 
รายเดือน ค่าท�าศพ และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการท�างาน
ค่าทดแทนรายเดือน ลูกจ้างจะได้รับ 
ค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน  
ไม่เกิน 14,000 บาทต่อเดือน (ค�านวณจาก 
ค่าจ้างสูงสุด 20,000 บาท)
•  กรณแีพทย์ให้หยุดพกัรักษาตวั  รบัค่าทดแทน 
ตั้งแต่วันแรกที่หยุด แต่ไม่เกิน 1 ปี
• กรณีสูญเสียสมรรถภาพในการท�างานของ
ร่างกาย รับค่าทดแทนไม่เกิน 10 ปี
• กรณีทุพพลภาพ รับค่าทดแทนตลอดชีวิต
• กรณีตายหรือสูญหาย รับค่าทดแทน 10 ปี  
และค่าท�าศพตามกฎกระทรวง (ปัจจุบัน 
50,000 บาท)

เนื่องจากการทำงาน
มีสิทธิไดรับคาทดแทนรอยละ 70

ของคาจางรายเดือน

ลูกจางประสบอันตราย !!ลูกจางประสบอันตราย !!

ค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการท�างาน
• ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ไม่เกิน 24,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบ�าบัดรักษาและ
การผ่าตัด ไม่เกิน 40,000 บาท (หากมีความ
จ�าเป็นเบิกเพิ่มได้อีกไมเกิน 140,000 บาท 
โดยคณะกรรมการการแพทย์)
• ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ไม่เกิน 160,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ท�างานด้านอาชีพ ไม่เกิน 24,000 บาท
      หากลกูจ้างประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย 
เนื่องจากการท�างาน กองทุนเงินทดแทน
พร้อมดูแลลูกจ้างทั้งเร่ืองการรักษาพยาบาล 
ค่าทดแทนรายเดือน การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ เพ่ือให้ลูกจ้าง
สามารถด�ารงชีวิตประจ�าวันได้ต่อไปอย่างมี
ความสุข

สปส.ข่าวน่ารู้ เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ
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สปส.ข่าวน่ารู้ เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

ผู้ประกันตนว่างงาน สะดวก ง่าย
ไม่ต้องไปประกันสังคม

หนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนและวันที่

นัดรายงานตัว สำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่/จังหวัด

กองพัฒนาระบบ
บริการจัดหางาน
สายดวน 1506 กด 2
หมายเลข 02-246 9292

สามารถติดตอไดที่

เอกสาร
แนบในระบบ

กาฝนงิเชีญบัดมุสานเาสํพาภ
ราคานธงอขยพรัทมออทภเะรป

ลงทะเบียน
ออนไลนไมได

บรัดไ

ลงทะเบียน
ยอรบยีรเหใ

ตรวจสอบ
ถรามาสงลัหยาภ

ตรวจสอบสถานะ
นชยโะรปลผบัรรกา

ทดแทนได
https://e-service.

doe.go.th

ไปที่

สิทธิประโยชนกรณีวางงาน : สำหรับผูประกันตนตามมาตรา 33 ที่จายเงิน
สมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนการวางงาน

ยลเดไนยบีเะทงล ม.33

           ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ว่างงาน 
สามารถลงทะเบียนรับสิทธิกรณีวางงาน 
ทาง Online ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ กรมการจัดหางาน 
ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th  
ลงทะเบยีนขอใช้บรกิารพสิจูน์และยนืยนัตวัตน 
ทางดิจิทัล / Digital ID ของส�านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 2. เข้าระบบ (Login) โดยใช้ User /  
Password ที่ลงทะเบียน Digital ID เพื่อ 
ลงทะเบยีนว่างงานและรายงานตวัตามนดัหมาย  
เพียงกรอกข้อมูลรายละเอียดพร้อมแนบ 
ไฟล ์ภาพบัญชีธนาคารของผู ้ประกันตน  
(Book Bank) **โดยผู ้ประกันตนไม่ต้อง 
ยื่นเอกสารที่ส�านักงานประกันสังคมอีก**

 3. รายงานตัวตามก�าหนดนัดหมาย 
โดยคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือเป็นการยืนยัน
การรายงานตัว

 **กรณีไม่สามารถลงทะเบยีนว่างงาน 
ผ่าน Online ได้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ 
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการ
จัดหางาน โทร. 0 2246 9292 หรือสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้นที่สายด่วน โทร. 1506 กด 2  
และส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร 
เขตพืน้ที/่จังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ**

	 **ผู ้ประกันตนตามมาตรา	33	 
จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน	ต้องส่ง
เงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า	6	เดือน	ภายใน
ระยะเวลา	15	เดือนก่อนการว่างงาน	**
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สปส.ข่าวน่ารู้ เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

  ส�านักงานประกันสังคมแถลงผล
การด�าเนินงานบริหารการลงทุนกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ตั้งแต่
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564 โดยกองทุน
ประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
เงินลงทุนรวม 2,282,490 ล้านบาท แบ่งเป็น 
เงินสมทบสุทธิจากนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล  
1,447,504 ล ้านบาท และผลตอบแทน
สะสมสุทธิจากการลงทุน 834,986 ล้านบาท  
โดยแบ่งเงินลงทุนตามหลักทรัพย์ที่มีความ 
มั่นคงสู งและหลักทรัพย ์ เสี่ ยง กองทุน 
ประกนัสงัคมมีสัดส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์ 
ท่ีมีความมั่ นคงสูงร ้อยละ 75 .71 และ 
หลกัทรพัย์เสีย่งร้อยละ 24.29 (สดัส่วนดังกล่าว 
เป ็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ
ประกันสังคมที่ก�าหนดกรอบการลงทุน ใน
หลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 และอยู ่
ภายใต ้ค ่าความเสี่ยงที่คณะกรรมการฯ  
ก�าหนด) ซึ่งผลการด�าเนินงานของกองทุน
ประกันสังคม ปี 2564 มีผลตอบแทนจ�านวน 
62,927 ล้านบาท 

ประกันสังคม
โชว์ผลการลงทุน ปี 2564
ได้ผลตอบแทนกว่า
6 หมื่นล้านบาท

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการ

ส�านักงานประกันสังคม

 ส�าหรับกองทุนเงินทดแทนมีเงิน
ลงทนุรวม    71,811   ล้านบาท   แบ่งเป็นเงนิสมทบ 
จากนายจ้างสุทธิ 45,474 ล้านบาท และ 
ผลตอบแทนสะสมสุทธิ จ ากการลงทุน  
26,337 ล้านบาท โดยแบ่งเงินลงทุนตาม 
หลกัทรพัย์ท่ีมคีวามมัน่คงสงูและหลกัทรพัย์เสีย่ง  
กองทุนเงินทดแทนมีสัดส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 79.09 
และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 20.91 (เป็นไป 
ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 
เงินทดแทนท่ีก�าหนดกรอบการลงทุนใน 
หลักทรัพย ์ เสี่ยงไม ่ เกินร ้อยละ 40) ซึ่ ง 
ผลการด�าเนินงานของกองทุนเงินทดแทน 
ปี 2564 มผีลตอบแทนจ�านวน 1,805 ล้านบาท 

รวมเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน ในปี 2564 ส�านักงาน
ประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนได้สูงถึง 64,732 ล้านบาท 
 ส�านกังานประกนัสังคมมคีวามมุ่งมัน่ 
ในการบริหารกองทุนและสร้างผลตอบแทน
สะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคง
ให ้แก ่กองทุนประกันสังคมและกองทุน 
เงินทดแทนว่าสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการ 
ดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง  
ผู ้ ประ กันตนทั้ ง ในป ัจ จุบันและอนาคต 
พร้อมอยูเ่คยีงข้างลกูจ้าง ผูป้ระกันตน แม้จะเกิด 
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้  
เช ่นในช่วงภาวะวิกฤตจากไวรัสโควิด-19  
ทีส่่งผลกระทบต่อการว่างงานของผูป้ระกนัตน 
จ�านวนมาก ซึ่ งส�า นักงานประกันสังคม
มั่นใจว่ามีเงินกองทุนเพียงพอที่จะน�าไปจ่าย 
สิทธิประโยชน์โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด และ 
ขอให้ลกูจ้าง ผูป้ระกันตนมัน่ใจในการบริหารงาน 
ของกองทุน
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สปส.ข่าวน่ารู้ เรื่องโดย : ศูนย์สารนิเทศ

ประสบอุบัติเหต ุเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ผูป้ระกนัตนสามารถเขา้รบัการรกัษา 
ฉุกเฉิน (UCEP) ได้ ในกรณี
 • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 • หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง 
หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 • เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
 • ซึมลง เหง่ือแตก ตัวเย็น หรือมี
อาการชักร่วม
 • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด
แบบปัจจุบนัทนัด่วน หรือชกัอย่างต่อเนือ่งไม่หยดุ
 •        มอีาการอืน่ร่วมทีมี่ผลต่อการหายใจ  
ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองท่ี
อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

	 อย่าลืม	!!	 เดินทางไปไหน	พกบัตร 
ประชาชนติดตัวไว้	 เผื่อฉุกเฉิน	ใช้สิทธิรักษา
ได้ทุกแห่ง

แค่แสดงบัตรประชาชน เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่ง
 ผูป้ระกันตนประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยฉกุเฉนิวกิฤต ขณะเดนิทางกลบับ้านต่างจงัหวดั 
ท่องเท่ียวหรอืมคีวามจ�าเป็นจะต้องได้รบัการรกัษาพยาบาลเร่งด่วน จนไม่สามารถเข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ได้ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุด ตามหลักเกณฑ์ของ UCEP 
 UCEP คือสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษา 
ในสถานพยาบาลได ้ทุกแหงที่ ใกล ้ที่สุด ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนได ้ทันที  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยภายใน 72 ชั่วโมง  
โดยขอให้ผูป้ระกนัตน สถานพยาบาลท่ีท�าการรกัษา ญาตหิรอืผูเ้ก่ียวข้อง รบีแจ้งให้สถานพยาบาล 
พยาบาลตามสิทธิฯ ทราบเพ่ือให้ ได้รับการรักษาต่อเนื่องจนกว่าจะส้ินสุดการรักษา โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย
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บทความพิเศษ เรื่องโดย : นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

 ปัจจุบันสถานการณ์ในการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามาในประเทศไทย และภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
รวมถงึความหลากหลายของบคุลากรทีต้่องมาท�างานร่วมกันภายในองค์กร ท�าให้องค์กรจ�านวนมาก 
ต้องปรับตวั ปรบัเปลีย่นนโยบายและกลยุทธ์ในการบรหิารบคุลากรภายในองค์กร เพราะบคุลากร 
ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร โดยองค์กรที่มีการบริหารบุคลากรที่ดีจะท�าให้สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันได้
 จากผลการส�ารวจปัญหาการบริหารบุคลากรภายในองค์กร โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
100 องค์กร โดยแบ่งเป็นธุรกิจภาคการผลิต 50 องค์กร และธุรกิจภาคการบริการ 50 องค์กร 

 จากข้อมูลพบว่าปัญหามากที่สุดคือเรื่องความหลากหลายของบุคลากร เช่น อายุ เพศ 
ศาสนา ความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา และความต่างของวัย (Generation) คิดเป็น 
ร้อยละ 84 รองลงมาคือปัญหาเร่ืองค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนัสประจ�าปี ค่าต�าแหน่ง  
เป็นต้น คดิเป็นร้อยละ 45 อนัดบัสามคอืปัญหาเรือ่งสภาพแวดล้อมในการท�างาน คิดเป็นร้อยละ 38  
อันดับสี่คือปัญหาการประเมินผลการท�างาน คิดเป็นร้อยละ 32 และสุดท้ายคือปัญหาเรื่องของ
สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 15

แนวทางการบริหารความหลากหลายในองค์กร

ปญหาดานการบริหารความหลากหลายของบุคลากร ในป 2562 - 2564
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(สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)

1.5 การประเมินผลการทำงาน

1.4 สภาพแวดลอมในการทำงาน
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1.1 ความหลากหลาย เชน อายุ เพศ ศาสนา ความเชื่อ
ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา และ Generation

ที่มา : ประกันสังคม 2565

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม

 และจากการส�ารวจป ัญหาด ้าน
การบริหารความหลากหลายของบุคลากร 
ในแตละองค ์ กรจ� านวน 100 องค ์ กร  
โดยแบ่งเป็นธุรกิจภาคการผลิต 50 องค์กร  
และธุ รกิ จภาคการบริการ 50 องค ์กร  
พบว่าในปี พ.ศ. 2562-2564 พบปัญหา 
ด้านการบริหารความหลากหลายของบุคลากร 
มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง     โดย พ.ศ.    2562  
พบปัญหาด้านการบริหารความหลากหลาย 
คิดเป ็นร ้อยละ 73 พ.ศ. 2563 คิดเป ็น 
ร้อยละ 77 และ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 84  
       จากปัญหาข้างต้นองค์กรทีจ่ะสามารถ 
แข่งขันในตลาดโลกได้ จ�าเป็นต้องมีนโยบาย 
ในการบริหารความหลากหลายภายในองค์กร 
โดยมีแนวทางในการบริหารความหลากหลาย 
ดังนี้ 1) องค์กรต้องตระหนัก และเข้าใจถึง
ความหลากหลายของโครงสร้างทางสังคม
ในปัจจุบัน 2) ตัวผู้น�าในแต่ละระดับต้องมี 
ส่วนร่วมในการบรหิารความหลากหลายท่ีเกดิข้ึน 
ภายในองค์กร 3) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลต้องให ้ความส�าคัญกับการบริหาร
ความหลากหลาย โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหา
และคัดเลือก การฝึกอบรม รวมถึงประเมิน
ผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรม และ 4)  
การสร้างวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรจนกลายเป็นค่านิยม
ขององค์กร เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และ
การขับเคลื่อนการท�างานขององค์กรได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้
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ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานพยาบาล
ตามสิทธิการรักษาพยาบาลได้ทางเว็บไซต์
สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th,

ดาวน์ โหลด Application SSO Connect หรือ
Application Line Official Account

เพิ่มเพ่ือน @ssothai หรือสอบถามผ่าน
Facebook Messenger

ของสำนักงานประกันสังคม
และโทรสายด่วน 1506

ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองจาก
กองทุนประกันสังคมต่ออีก  6 เดือน

หลังจากออกจากงานใน 4 กรณี ได้แก่
เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต

เงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างว่างงาน
ทั้งกรณีลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง

ถูกเลิกจ้าง หรือออกจากงานเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัย และเม่ือผู้ประกันตน

อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
สามารถรับเงินสะสมชราภาพคืนได้

ต้องการตรวจสอบ
สถานพยาบาลตามสิทธิฯ

สามารถตรวจสอบได้ทางใดบ้าง
ออกจากงาน

จะได้รับสิทธิอะไร
จากประกันสังคมบ้าง

เงินสมทบที่ผู้ประกันตนส่งเข้ากองทุนประกันสังคมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 9,000 บาท (750x12 เดือน = 9,000 บาท)
แต่ในปี 2564 มีการลดเงินสมทบจะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 5,184 บาท (432x12 เดือน = 5,184 บาท)
แต่ในปี 2564 มีการลดเงินสมทบ จะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 3,003 บาท
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,600 บาท (300x12 เดือน = 3,600 บาท)
 แต่ในปี 2564 มีการลดเงินสมทบ ดังนี้
                  ทางเลือก 1 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 700 บาท
                       ทางเลือก 2 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
                              ทางเลือก 3 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
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ถามมา
ตอบไป

ผู้ประกันตนได้งานประจำในสถานประกอบการ
ไม่ต้องทำเรื่องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 เนื่องจากนายจ้างจะดำเนินการ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนย้ายมาตราเป็นมาตรา 33
ให้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำงาน

ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 ได้กลับเข้าทำงาน

เป็นลูกจ้างต้องทำอย่างไร

  ผู้ประกันตนติดเช้ือโควิด-19 สามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้
  - ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีลาปวย : ผู้ประกันตนหยุดพักรักษาตัว รับค่าจ้าง
        30 วันแรกจากนายจ้าง แต่หากเกิน 30 วัน (ในปีปฏิทิน) สามารถเบิกเงินทดแทน
       การขาดรายได้จากประกันสังคม โดยได้รับร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท
    คร้ังละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน
- ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตรา
การนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) คร้ังละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน
- ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รับเงินทดแทนการขาดรายได้
        1.  เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยใน /
              โรงพยาบาลสนาม / Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
        2.  เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัว
              หรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน
              (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
        3.  เงินทดแทนการขาดรายได้คร้ังละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2)
กรณีไปพบแพทย์ แต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในและไม่ได้มีความเห็นแพทย์ ให้หยุด
พักรักษาตัวหรือพักกักตัว โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงานประกันสังคม 

ผู้ประกันตนติดโควิด-19
เบิกเงินทดแทนได้หรือไม่

*ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ต้องส่งเงินสมทบ 3 เดือน
ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

*ผู้ประกันตนตามมาตรา 40  ต้องส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือน
 ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

**การวินิจฉัยจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์**

สาเหตุที่ผู้ประกันตนถูกตัดสิทธิ
กรณีสงเคราะห์บุตร ได้แก่
บุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ /

บุตรเสียชีวิต / ยกบุตรให้เป็น
บุตรบุญธรรมของผู้อื่น /

ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด
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ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานพยาบาล
ตามสิทธิการรักษาพยาบาลได้ทางเว็บไซต์
สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th,

ดาวน์ โหลด Application SSO Connect หรือ
Application Line Official Account

เพิ่มเพ่ือน @ssothai หรือสอบถามผ่าน
Facebook Messenger

ของสำนักงานประกันสังคม
และโทรสายด่วน 1506

ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองจาก
กองทุนประกันสังคมต่ออีก  6 เดือน

หลังจากออกจากงานใน 4 กรณี ได้แก่
เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต

เงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างว่างงาน
ทั้งกรณีลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง

ถูกเลิกจ้าง หรือออกจากงานเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัย และเม่ือผู้ประกันตน

อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
สามารถรับเงินสะสมชราภาพคืนได้

ต้องการตรวจสอบ
สถานพยาบาลตามสิทธิฯ

สามารถตรวจสอบได้ทางใดบ้าง
ออกจากงาน

จะได้รับสิทธิอะไร
จากประกันสังคมบ้าง

เงินสมทบที่ผู้ประกันตนส่งเข้ากองทุนประกันสังคมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 9,000 บาท (750x12 เดือน = 9,000 บาท)
แต่ในปี 2564 มีการลดเงินสมทบจะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 5,184 บาท (432x12 เดือน = 5,184 บาท)
แต่ในปี 2564 มีการลดเงินสมทบ จะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 3,003 บาท
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,600 บาท (300x12 เดือน = 3,600 บาท)
 แต่ในปี 2564 มีการลดเงินสมทบ ดังนี้
                  ทางเลือก 1 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 700 บาท
                       ทางเลือก 2 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
                              ทางเลือก 3 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
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ผู้ประกันตนได้งานประจำในสถานประกอบการ
ไม่ต้องทำเรื่องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 เนื่องจากนายจ้างจะดำเนินการ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนย้ายมาตราเป็นมาตรา 33
ให้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำงาน

ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 ได้กลับเข้าทำงาน

เป็นลูกจ้างต้องทำอย่างไร

  ผู้ประกันตนติดเช้ือโควิด-19 สามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้
  - ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีลาปวย : ผู้ประกันตนหยุดพักรักษาตัว รับค่าจ้าง
        30 วันแรกจากนายจ้าง แต่หากเกิน 30 วัน (ในปีปฏิทิน) สามารถเบิกเงินทดแทน
       การขาดรายได้จากประกันสังคม โดยได้รับร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท
    คร้ังละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน
- ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตรา
การนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) คร้ังละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน
- ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รับเงินทดแทนการขาดรายได้
        1.  เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยใน /
              โรงพยาบาลสนาม / Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
        2.  เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัว
              หรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน
              (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
        3.  เงินทดแทนการขาดรายได้คร้ังละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2)
กรณีไปพบแพทย์ แต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในและไม่ได้มีความเห็นแพทย์ ให้หยุด
พักรักษาตัวหรือพักกักตัว โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงานประกันสังคม 

ผู้ประกันตนติดโควิด-19
เบิกเงินทดแทนได้หรือไม่

*ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ต้องส่งเงินสมทบ 3 เดือน
ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

*ผู้ประกันตนตามมาตรา 40  ต้องส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือน
 ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

**การวินิจฉัยจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์**

สาเหตุที่ผู้ประกันตนถูกตัดสิทธิ
กรณีสงเคราะห์บุตร ได้แก่
บุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ /

บุตรเสียชีวิต / ยกบุตรให้เป็น
บุตรบุญธรรมของผู้อื่น /

ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด
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ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรูแลว* (ลานบาท)

สรุปผลการบริหาร

ลา
นบ
าท

ลา
นบ
าท

ลานบาท

ลานบาท

บา
ท/
คน

เงินลงทุนสะสม เงินลงทุนสะสม 2,282,490 ประกอบดวย

หลักทรัพยที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

เงินสมทบจากนายจาง + ลูกจาง + รัฐบาล นำไปลงทุน สุทธิ

ดอกผลสะสมจากการลงทุน

หลักทรัพยเสี่ยง

หลักทรัพยมั่นคงสูง

เงินออมชราภาพ

ยอดเงินออมเฉลี่ย ที่ผูประกันตนคนหนึ่ง
ออมไวกับกองทุนประกันสังคม

2,282,490
1,447,504

834,986

24.29%
75.71%

2,053,384

157,838

ณ 31 ธันวาคม 2564

44,894 52,736
58,453 55,600

85,633

59,188 62,927

5,255 11,470 17,333 15,354
41,655

18,243 27,272

39,639 41,266 41,120 40,246 43,978 40,945 35,656

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

89,000
79,000
69,000
59,000
49,000
39,000
29,000
19,000

9,000
-1,000

ตราสารหนี้ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)

กระทรวงการคลัง (MOF)

ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)*
การรถไฟแหงประเทศไทย (SRT)*

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (BAAC)*

1,034,365
268,228

28,616
20,495
20,445

*กระทรวงการคลังค้ำประกัน

*ป 2562 มีการโอนหลักทรัพยใหบริษัทจัดการกองทุนบริหารและบันทึกกำไรทางบัญชี 15,800 ลานบาท
  และขายกองทุน FIF และบันทึกกำไรทางบัญชี 9,465 ลานบาท

* นับเฉพาะดอกเบี้ย เงินปนผล และกำไรจากการขาย
   หลักทรัพยที่รับรูแลว ไมรวมกำไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี

เงินปนผลและกำไรจากการขายตราสาร
ทุนและหนวยลงทุน

ดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้
และคาธรรมเนียมการใหยืมหลักทรัพย

บมจ. ปตท. (PTT) 25,747
22,228
19,902
17,491
16,047

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (ADVANC)

บมจ. ซีพี ออลล (CPALL)
บมจ. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย (AOT)
บมจ. ปูนซีเมนตไทย (SCC)

หุนที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)

กองทุนประกันสังคม
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สรุปผลการบริหาร

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

เงินลงทุนสะสม เงินลงทุนสะสม 71,811 ประกอบดวย

หลักทรัพยที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรูแลว* (ลานบาท)

เงินสมทบสะสมจากนายจาง

สัดสวนเงินลงทุน

ดอกผลสะสมจากการลงทุน

หลักทรัพย
ในประเทศ

หลักทรัพย
ตางประเทศ

หลักทรัพย
เสี่ยง

หลักทรัพย
มั่นคงสูง

รองรับภาระคาใชจายเพื่อคุมครองลูกจาง
ที่เจ็บปวย หรือประสบอันตราย
ทุพพลภาพ สูญหาย หรือตาย
อันเนื่องมาจากการทำงาน

71,811
45,474

26,337

22.81%

77.19%20.91%

79.09%

ณ 31 ธันวาคม 2564

1,681 1,930 1,886 1,936
2,140 1,960

1,805

240 480 452 527
690 623

591

1,441 1,450 1,434 1,409 1,450 1,337 1,213

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

ตราสารหนี้ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)

กระทรวงการคลัง (MOF)

การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)*
ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT)
ธนาคารอาคารสงเคราะห (GHB)*

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT)*

27,606
2,538
2,008
1,041

936

*กระทรวงการคลังค้ำประกัน

* นับเฉพาะดอกเบี้ย เงินปนผล และกำไรจากการขาย
   หลักทรัพยที่รับรูแลว ไมรวมกำไรที่เกิดขึ้นทางบัญชี

เงินปนผลและกำไรจากการขายหลักทรัพย

ดอกเบี้ยเงินฝากและพันธบัตร

บมจ. ปตท. (PTT) 518
450
422
379
349

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (ADVANC)

บมจ. ซีพี ออลล (CPALL)
บมจ. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย (AOT)
บมจ. ปูนซีเมนตไทย (SCC)

หุนที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ลานบาท)

กองทุนเงินทดแทน
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จับกระแสนายจ้าง สัมภาษณ์ : ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ฝา่ยนายจ้าง)

ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

(ฝ่ายนายจ้าง)

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ในมุมมองของนายจ้าง 
มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ก า ร เ ข้ า ร ะ บ บ 
ประกันสังคมอย่างไร
 เหน็ด้วยในการเข้าระบบประกนัสงัคม 
ของนายจ้างและลกูจ้าง เพ่ือการให้ความช่วยเหลอื 
ลูกจ้าง นายจ้างในสถานการณ์ โควิด-19  
ในตอนนีแ้ละต่อไป
ค�าแนะน�าและการช่วยเหลือลูกจ้าง 
ในสถานการณ์ตอนนี้
 ประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสารให้
นายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง 
สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง  
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เพื่อให้ ได้รับ
ทราบข้อมูลโดยเร็ว เช ่น ท�าเป็นหนังสือ
แจ้งนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียลมีเดีย  
แอปพลิเคชันต่างๆ เป็นต้น
นายจ้ าง ได้ตระหนักรู้ อย่ าง ไรบ้ าง  
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 จากสถานการณ์ โควิด-19 ที่เกิดขึ้น 
ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของนายจ้าง ธุรกิจ 
ท่ีค้าขาย ทัง้น�าเข้าและส่งออกได้รบัความเสยีหาย  
ตลอดจนภายในองค์กรได้รับความเสียหาย
ทั้งในการท�างานและการบริหารงาน และ

มุมมองนายจ้าง
กับสถานการณ์ COVID-19

ข้อคิดเห็นและค�าแนะน�าต่อส�านักงาน
ประกันสังคม
 ส�านักงานประกันสังคม ต ้องมี
ความพร้อมทุกด้าน ในการให้ความช่วยเหลือ 
ลูกจ ้าง นายจ ้างในระบบทั่วประเทศทั้ง
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
เช่น ตั้งจุดประชาสัมพันธ์รับเร่ืองทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ มีแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลที่
พร้อมรองรับการให้บริการผู้ประกันตน และ
ศูนย์ฟื ้นฟูฯ ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อ
ลูกจ้างเกิดทุพพลภาพและต้องการเข้ารับ 
การฟื้นฟู ซึ่งจะท�าให้นายจ้าง ลูกจ้างได้อุ่นใจ
ในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น

อีกมากมายที่นายจ้างต้องตระหนักถึงการ 
เกิดสถานการณ์ขึ้นในบริษัท และต้องร่วมมือ  
ร่วมแรง ร่วมใจกันช่วยเหลือดูแลกันและกัน  
หลี ก เ ลี่ ย ง มิ ใ ห ้ ไ ด ้ รั บ ผ ล ก ร ะ ทบ จ า ก
สถานการณ์โควิด-19 
ในมุมนายจ้าง ส�านักงานประกันสังคม 
มีความส�าคัญอย่างไร เมื่อเกิดการแพร ่
ระบาด COVID-19
 จากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในขณะนี้ 
ผมมองว่าส�านักงานประกันสังคมมีความ 
ส�าคญัมากทีจ่ะต้องมคีวามพร้อมในการช่วยเหลอื 
นายจ้าง ลูกจ้าง ที่เกิดเหตุการณ์โควิด-19  
ขึ้นทั่วประเทศ เช่น จัดเตรียมโรงพยาบาล 
ที่จะรองรับลูกจ้าง ผู้ประกันตนเมื่อเกิดติดเชื้อ 
และมช่ีองทางการตดิต่อประสานงานให้บรกิาร 
ชวย เห ลื อผู ้ ป ร ะกั นตน  เ ข ้ า รั กษ า ใน 
สถานพยาบาล/Hospitel กรณีที่ไม่สามารถ 
ตดิต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ได้ หรือได้รับ 
การปฏิเสธการรักษา ผู ้ประกันตนสามารถ 
ติดต ่อประสานหน่วยงานของส�านักงาน 
ประกันสังคม ได้ที่ส�านักงานประกันสังคม 
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง  
หรือที่สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7  
ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
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เสียงจากผู้ประกันตน สัมภาษณ์ : นางสาววรรณกวี อยู่วัฒนา ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

 โลกโซเชยีลมเีดยีบนแพลตฟอร์มต่างๆ  
มีอะไรดีๆ ให้ค้นหาเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง  
เฉกเช่นเดยีวกบัเรือ่งราวชวิีตของคณุแก้ว วรรณกวี  
อยู ่วัฒนา บัณฑิตจากรั้วจุฬาฯ ที่เธอเลือกทิ้ง
งานประจ�าในแวดวงละครเวที เพราะปัญหา 
ด้านสุขภาพ และหันเหสู่อาชีพใหม่ จับพวงมาลัย
ขับแท็กซี่จนพบความสุขกับการใช้ชีวิตที่แท้จริง 
มีแง่มุมข้อคิดดีๆ ให้เราเรียนรู้ และท�าให้เข้าใจ
สัจธรรมแห่งชีวิต

จุดเปลี่ยนชีวิตสาวอักษรจุฬาฯ
 แก้วเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชา 
ศลิปะการแสดง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นคณะ 
ที่แก้วใฝ่ฝัน ชอบการละคร การแสดง เขียนบท  
เป็นพื้นฐานอยู ่แล้ว ซึ่งจบมาก็ได้ท�างานทันที  
ช่วงนั้นชีวิตก็มีความสุขดี ได้ท�างานหลากหลาย 
หน้าที่ เบื้องหลังละครโทรทัศน์ ประสานงาน  
ดูแลนักแสดง หาข้อมูล ผู ้ช่วยผู้ก�ากับ จนถึง 
เลขาผู้บริหารค่ะ
 โดยธรรมชาติของงานด้านนี้มักท�า 
อย่างหามรุง่หามค�า่    ไม่เป็นเวลา    เลยท�าให้ร่างกาย 
แก้วเองที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักก็มีปัญหาคือแก้ว
เป็นโรคระบบลิ้นหัวใจตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
 ได้ปรึกษากับคุณแม่ก็ได้ข้อสรุปว่าเรา
ควรเลือกทางเดินใหม่ๆ บ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับ
ชีวิตตนเอง อาชีพขับรถแท็กซี่คือตอบโจทย์เรา 
เพราะพื้นฐานคุณแม่ก็ขับแท็กซี่อยู ่ด้วย จึงให้
ข้อมูลแง่คิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ก่อนหน้านั้น 
คณุแม่กเ็ป็นพนกังานบรษิัทอยู่หลายปี ทนเก็บเงนิ 
ส่งแก้วเรียนจนจบปริญญาตรีค่ะ

ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ 
โควิด-19 บ้างหรือไม่ อย่างไร
 แน่นอนค่ะ ได้รับผลกระทบต่างๆ 
หลากหลายปัญหา ซึ่งเชื่อว ่าทุกอาชีพก็เป็น
เหมือนกัน รายได้ลดลง แก้วโชคดีมีคุณแม่เป็น
เพ่ือนคิด เราคอยปรึกษาหารือกันตลอดบวกกับ  
แก้วมีเพ่ือนๆ ที่ดีให้ค�าแนะน�าและให้โอกาสแก้ว  
จึงมีช่องทางหาเงินเพิ่ม จากการจัดหาสินค้า
พวกอาหารทะเลมาขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ป ัจจุบันก็มีสินค ้ าหลายอย ่ างที่ เพื่ อนและ 
กลุ ่มลูกค้าแท็กซี่น�ามาฝากขายก็ช่วยๆ กันไป 
(Kaew’s taxi Fb : Seascape และ YouTube : 
ช่อง แก้วแท็กซี่ Lady on the road)

คิดเห็นอย่างไรกับสวัสดิการที่ภาครัฐ
มอบให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 แก้วว่า “หลักการดี เติมเต็มคุณภาพ
ชี วิต ผู ้ประกอบอาชีพอิสระอย ่างแท ้จริง”  
อย่างคุณแม่ของแก้วหลังออกจากงานประจ�า 
(มาตรา 33) ก็ขอรับเงินประกันสังคมเป็นเงินก้อน  
(บ�าเหน็จ) เพื่อเป็นทุนในการเริ่มต้นอาชีพใหม่ 
หลังจากนั้นประมาณปี 2557 ทางส�านักงาน
ประกั นสั งคม ได ้ มี โ ค ร งการคื นความสุ ข 
ประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
เป ็นผู ้ประกันตนมาตรา 40 คุณแมบอกดี 
ต้องมีไว้     ในช่วงโควดิ-19   ระบาดทางประกันสังคม 

ก็ได้ช่วยเยียวยาและลดเงินสมทบลงและ
คงสิทธิเท่าเดิมนะ

    รู้ จั ก ป ร ะ กั น สั ง ค ม 
        จากช่องทางใด
  เร่ืองประกนัสงัคม 
เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่คนเรา 
มกัคิดว่าไกลตัว  เพราะไม่ได้ 

เจ็บปวยบอย ไม่ได้ใช้สิทธิต่างๆ แตเม่ือเวลา
เกิดเหตุเราถึงเข้าใจ ส�าหรับกลุมอาชีพอิสระ 
ขบัแทก็ซีพ่วกเรากร็บัรูข้้อมลูข่าวสารประกนัสงัคม
จากวิทยุเป็นหลัก จส.100 รวมด้วยช่วยกัน 
สวพ.91 เป ็นสถานีที่กลุมขับรถสาธารณะ 
มั ก เ ป ดฟ ั ง เ ส ม อ  น อ กนั้ น ก็ สื่ อ เ ฟ ซ บุ ๊ ก  
สือ่โซเชยีลมเีดยีต่างๆ ค่ะ

รูสิ้ทธปิระโยชน ์ของผูป้ระกนัตนบา้งหรอืไม่  
ว่ามีอะไรบ้าง อย่างไร
                  ครอบครัวแก้วมีกันอยู่   3  คน  คือ คุณแม่  
คุณป้า (พ่ีสาวคุณแม่) และแก้วเป็นลูกคนเดียว  
คุณแม่เป็นผู้น�าครอบครัวที่ดีมาก คอยหาความรู ้
และให้ค�าแนะน�ามาตลอด รวมทัง้เรือ่งประกนัสงัคม 
เป็นหลักประกันชีวิตของทุกๆ คนที่ควรตระหนัก
ถึงความส�าคัญ นับว่ามีประโยชน์มากๆ ในยาม
เจ็บป่วย ท�างานไม่ได้ แม้กระทั่งวาระสุดท้าย 
ของชีวิตก็ ได้รับการดูแลไม่เป็นภาระแก่ ใคร  
(คุณแม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 คุณแก้วเป็น 
ผู้ประกันตนมาตรา 39)

ข้ อ คิ ด เ ห็ น ห รื อ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ กั บ
ส�านักงานประกันสังคม
       สิ่งที่ส�านักงานประกันสังคมท�าอยู่ดีแล้ว  
อยากให ้ เพิ่มช ่องทางสื่อสารกับประชาชน  
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ สื่อวิทยุ เช่น สวพ.91  
จส.100 ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนิยมฟัง  
ในช่วงโควิด-19 ระบาดอยากให้ทางประกันสังคม 
สนับสนุน อุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อไวรัส 
ในรถสาธารณะ แท็กซี่ วินมอเตอร์ ไซค์ เช่น  
เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย หรือ แผงก้ัน 
อะคริ ลิ ก ร ะหวา งคนขั บ รถกั บผู ้ โ ดยสาร  
ซึ่งคิดว่าผู ้ขับยินดีให้ติดพร้อมประชาสัมพันธ์ 
งานประกันสังคมไปในตัวค่ะ

ครอบครัวแท็กซี่
ครอบครัวประกันสังคม

นภัสสร กระกั น (คุณแม่) 
วรรณกวี อยู่วัฒนา (คุณแก้ว)
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สัมภาษณ์ : ผู้บริหารโรงพยาบาลศิครินทร์

ร ะ ดั บ โ ล ก  J C I  ( J o i n t  C omm i s s i o n  
Internat iona l )  โดยหลังจากน้ันเรายังคง 
พัฒนามาตรฐานทางการแพทย์อย่างต่อเน่ือง 
และผ่านการรับรองมาตรฐานความเช่ียวชาญ
ระดับสูงรายโรค หรือ CCPC (Clinical Care 
Program Certification) ท้ังหมด 3 กลุ่มโรค 
ประกอบด้วย โรคหลอดเลือดและระบบประสาท  
โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ซึ่ งศักยภาพ 
ทางการแพทย์ จะถูกส่งผ่านไปถึงผู้ประกันตน
ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการที่เครือโรงพยาบาล 
ศิครินทร์ ผ่านแนวคิดการให้บริการคือ “ปกป้อง 
จริงใจ” และในปลายปี 2565 โรงพยาบาล 
ศิครินทร์จะก่อสร้างอาคารประกันสังคมแห่งใหม่  
เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู ้ประกันตน จาก 
“ประกันสังคม พลัส” ไปสู ่ “ประกันสังคม  
พรีเมี่ยม”
ความพร้อมในการให้บริการและรักษา 
ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19
 เรา เตรียมความพร ้อมมาตั้ งแต ่ 
เ ร่ิมเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   
การร่วมมือกับภาครัฐในการออกตรวจเชิงรุกและ
การรับรักษาผ่านสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ  
(Hospitel) โดยโรงพยาบาลศิครินทร์ ร่วมกับ 
ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดตัว 
โครงการ  “Hosp i te l  เพื่ อผู ้ ประกันตน”  
ผ่าน 10 โรงแรมชั้นน�า สามารถรองรับการรักษา 
กว่า 4,000 เตียง เพ่ือสร้างความปลอดภัย 
แก่ผู้ประกันตนและเป็นการลดการติดต่อแพร่
ระบาดของ COVID-19 และโรงพยาบาลในเครือ 
อีก 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์  
สมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร ์ 
หาดใหญ่ ร ่วมกับ ส�านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน ออกหน่วยตรวจคัดกรอง
เชิงรุก COVID-19 โดยตรวจวิเคราะห์แบบ 
RT-PCR ส�าหรับผู ้ประกันตนในพ้ืนท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และสงขลา 
รวมถงึการด�าเนินการโครงการน�าร่องการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน หรือ  
Factory Sandbox ควบคู่ไปกบัการจัดท�ามาตรการ
ป้องกันควบคมุในพืน้ท่ีเฉพาะ หรอื Bubble & Seal

ขั้นตอนในการตรวจสุขภาพประจ�าปี
ของผู้ประกันตน
 เราให้ความส�าคญักบัการส่งเสริมสุขภาพ 
และการเตรียมตัวป้องกันวางแผนรับมือกับ 
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ ดังนั้น 
เครอืโรงพยาบาลศคิรินทร์ ได้จดัเตรยีมความพร้อม 
ส�าหรบัการตรวจสขุภาพประจ�าปีของผูป้ระกนัตน  
ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู ้ประกันตนตาม
มาตรา 33 และ 39 โดยเราได้เข้าร่วมโครงการ 
SSO Know Q เพื่ออ�านวยความสะดวกและลด 
การรอคอย ส�าหรับผูป้ระกันตนในการท�านัดหมาย 
ผ่าน Application ของส�านักงานประกันสังคม 
ส่วนข้ันตอนในการตรวจสุขภาพเราได้เตรียม
โปรแกรมตรวจต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลมุทกุช่วงอาย ุ
ของผู้ประกันตน 
ค�าแนะน�าในการดูแลตนเอง ในช่วงท่ี
เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด
 เมื่อพูดถึงการระบาดของเชื้อไวรัส  
COVID-19 ซึง่เปรยีบเสมอืนปรากฏการณ์ครัง้ใหญ่
ของโลกก็ว่าได้ การระบาดนี้ได้สร้างความตื่นตัว
ให้แก่ทุกๆ คนเป็นอย่างมาก เครือโรงพยาบาล 
ศคิรนิทร์ให้ความส�าคญักบัแนวทางการดแูลตัวเอง 
เพ่ือให้ปลอดภัยจากการระบาดเป็นอันดับแรก  
โดยเราสื่อสารกับพนักงานและผู ้ประกันตน 
อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19  
เป็นไวรสัท่ีท�าให้เกดิการติดเชือ้ในระบบทางเดินหายใจ  
และสามารถติดต่อจากคนสู่คน โดยติดเชื้อผ่าน
ละอองฝอยของน�้ามูก น�้าลาย ของผู้ป่วยติดเชื้อ 
จากการจาม ไอ หรือการสัมผัส ซึ่งวิธีการป้องกัน
การแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยตัวเราเอง คือ 
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 
รวมถึงรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

“ปกป้อง จริงใจ”
เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ประกันตน จาก

นโยบายโรงพยาบาลในการให้บริการ 
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
 โรงพยาบาลศิครินทร์เป็นโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ที่พร้อมดูแลผู้ประกันตน โดยเครือ 
โรงพยาบาลศิครินทร ์  มีทั้ งหมด 3 แห ่ง 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  โ ร ง พ ย า บ า ล ศิ ค ริ น ท ร ์  
โรงพยาบาลศิครินทร ์ สมุทรปราการ และ 
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ รองรับโควตา
ผู ้ประกันตนประมาณ 500,000 ราย ส�าหรับ
ปี 2565 ทางเครือโรงพยาบาลศิครินทร์เปิดตัว
โครงการ “ประกันสังคม พลัส” เพ่ือรองรับ 
และอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ประกันตน โดย 
พฒันาระบบการให้บรกิารส�าหรับลกูค้าประกนัสงัคม 
ผ่านแนวคิด “รอคิวไม่นาน พบหมอเฉพาะทาง 
ทันทีและผ่าตัดด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก” 
ผู้ประกันตนที่เข้ามารับบริการจะสามารถสัมผัส
กับบริการของพยาบาลจากโรงพยาบาลที่ ได้
รับรางวัลองค์กรที่มุ ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานทีด่เียีย่มให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ 
ท�างานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งเสริม 
ให้ได้การบริการดูแลรักษาที่เป็นเลิศจากสมาคม 
การพยาบาลแห่งประเทศสหรฐัอเมริกา American  
Nurses Credentialing Center (ANCC)
ศักยภาพและนวตักรรมการรกัษาพยาบาล 
ผู้ประกันตน
 ขอให้ผู ้ประกันตนมั่นใจในศักยภาพ 
ทางการแพทย์     เนือ่งจากเครอืโรงพยาบาลศคิรนิทร์  
ได ้ รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและ 
บรกิารสขุภาพ (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.  
รวมถงึผ่านการรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลสากล 

“ประกันสังคม พลัส”  ไปสู่  “ประกันสังคม พรีเมี่ยม”

สุริยันต์ โคจรโรจน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จ�ากัด (มหาชน)

ห่วงใยใกล้หมอ
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สัมภาษณ์ : นายเกาะเดบ อินสุไว ผู้ประกันตนตามมาตรา 39สปส.ใส่ใจผู้ประกันตน

ส�านักงานประกันสังคมให้การดูแล
อย่างไรบ้าง ตอนที่ทราบว่าติดเชื้อ
โควิด-19  
 ส�านักงานประกันสังคมเข้ามาช่วย
ประสาน ติดต่อโรงพยาบาลให้ ท�าให้ ได้รับ
การดูแลจากคุณหมอ และได้รับยามาทาน 
สะดวกมากๆ เนื่องจากผมไม่อยากไปรักษา 
ที่อื่น อยากรักษาตัวที่บ้านเอง 
ได้รับกระทบอย่างไรบ้าง หลังจาก
การติดเชื้อโควิด-19
 ตอนแรกภรรยาผมตดิเชือ้โควดิก่อน  
ก็ได้ ไปรักษาพยาบาลที่อื่น ผมมารู้ทีหลังว่า
ตัวเองก็ติดโควิด รู้สึกแย่มาก เมื่อก่อนท�างาน
ขับรถรับจ้างพออายุมากขึ้นก็มารับจ้างทั่วไป 
แต่พอออกจากบ้านไม่ได้ก็ล�าบากมาก 
มีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบ
ประกันสังคมในการดูแลผู้ประกันตน
ที่ติดเชื้อโควิด-19
 ต ้องขอขอบคุณมากๆ เลยครับ 
เพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องว่าจะต้องติดต่อใคร 
โรงพยาบาลไหน ยิ่งพอผมรู้ว่าติดเชื้อโควิด 
ก็ไม่กล้าออกไปไหน ใช้โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยเป็น 
ติดต่ออะไรกับใครก็ไม่สะดวก แต่โชคดีที่ได้ 
เพื่อนบ้าน ช่วยโทรศัพท์ประสานไปที่ประกัน
สงัคม จึงได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว 

ให้กับผู้ประกันตน
นายเกาะเดบ อินสุไว

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ประโยชน์ที่ ได้รับจากส� านักงาน
ประกันสังคม
 ผมรู ้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ตัดสินใจ 
ส่งประกันสังคมมาตรา 39 แม้จะต้องจ่ายเงิน
เป็นรายเดือนทุกเดือน 432 บาท แต่ก็ได้รับ 
ความคุม้ครองหลายอย่าง เวลาเจบ็ป่วยไม่สบาย
ไปรักษาที่โรงพยาบาล เค้าก็ดูแลเอาใจใส่ดี 
และมีช่วงที่ประกันสังคมลดเงินสมทบท�าให้
จ่ายเงินน้อยลง ดีมากเลยครับ 

ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นต่อระบบ
ประกันสังคม
 ประทับใจและขอบคุณประกันสังคม
ที่ดูแลผู ้ประกันตน ไม่ทิ้งเราเวลามีปัญหา 
และการไปใช้บริการที่ โรงพยาบาลยื่นแค่
บัตรประชาชนใบเดียวตรงนี้รู ้สึกว่าสะดวกดี  
ทางโรงพยาบาลดแูลรกัษาดทีกุอย่าง แต่อยาก
ฝากให้ประกันสังคมพิจารณาลดเงินสมทบ 
ประกันสังคมมาตรา 39 อีก หรือจายเงิน 
เยยีวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 เพราะตอนนี ้
ประชาชนก็ยังล�าบากอยู่ ขอบคุณครับ

สปส.มุ่งสร้างก�าลังใจ
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กองทุนประกันสังคม

ชองทางการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  ผานธนาคาร/หนวยบริการ

สถานประกอบการ (ม.33)

เคานเตอร เคานเตอร เคานเตอรMobile Appเคานเตอรe-Payment e-Paymentหักบัญชี
เงินฝากธนาคาร

หักบัญชี
เงินฝากธนาคาร

ผูประกันตน (ม.39) ผูประกันตน (ม.40)
กองทุนเงินทดแทน

ม.33 และ ม.39
(โอนผานธนาคาร)

(โอนผานธนาคาร)
ม.40

(โอนผานธนาคาร)
ขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน

ชองทางการจายเงินสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผานธนาคาร

โอนผานธนาคาร

พรอมเพยเฉพาะกรณีสงเคราะหบุตร และกรณีขราภาพ

ชองทางการ

กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน

ธนาคาร
หนวย
บริการ


